Vrijwilligers
maken
het verschil

Kleur je dag met vrijwilligerswerk
Vrijwilligers maken het verschil

Bij het VIP! Steenwijkerland is een team van vrijwilligers actief. Zij voeren
gesprekken, gaan op zoek naar passend vrijwilligerswerk en houden de
administratie bij. Zij worden daarbij ondersteund door professionals van
Sociaal Werk De Kop.
Bezoekadres VIP! Steenwijkerland
Golfstaete, Stationsplein 10, 8331 GM Steenwijk
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Postadres
Postbus 50, 9460 AB Gieten
t (06) 307 181 73
vip@sociaalwerkdekop.nl
www.vipsteenwijkerland.nl
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Openingstijden
Maandag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur, verder op afspraak.

Onderdeel van Tintengroep

Wat doet
het VIP!
Steenwijkerland?
Het VIP! ondersteunt en versterkt vrijwilli
gers(werk). We richten ons daarbij zowel
op de bewoners als op organisaties in de
gemeente Steenwijkerland. Wil je weten
wat wij aanbieden? Lees dan gauw verder.

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is kort gezegd al het
werk dat je, in georganiseerd verband,
onverplicht en onbetaald doet voor
anderen of voor de samenleving.
Vrijwilligerswerk is er in veel variaties.
In een groep of alleen. Van een uurtje
in de week tot meerdere dagdelen
per week. Overdag of ’s avonds.
Doordeweeks of in het weekend. Als
korte klus of voor langere tijd. Binnen
of juist buiten. Sociale of praktische

werkzaamheden. Van sportieve tot
administratieve, bestuurlijke en
organisatorische klussen.
Waarom vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk doe je omdat je het
leuk en/of belangrijk vindt om je vrije
tijd nuttig te besteden, werkervaring
op te doen, nieuwe contacten te
leggen, je netwerk te vergroten,
plezier te hebben, waardering te
ontvangen, vaardigheden te leren of

omdat je iets wilt doen voor anderen.
Vrijwilligerswerk doe je naast school
of werk. Of als je niet (meer) hoeft te
werken en toch actief wilt blijven. Als
je een uitkering hebt, kan vrijwilligers
werk een zinvolle, fijne tijdsbesteding
zijn en er voor zorgen dat je (weer)
sociale contacten hebt. Ook kan het
in sommige gevallen een opstap zijn
naar betaald werk.
Vrijwilligers zijn overal
Vrijwilligers vind je in alle sectoren
van de samenleving, vooral in de
sport en in de zorg. Maar ook in de
wijk, het dorp, het buurthuis, kerkelijk
werk, natuuronderhoud, belangen
behartigers en culturele en recreatieve
verenigingen draaien grotendeels op
vrijwilligers.
Diensten
Het VIP! biedt het volgende aan:
Website
Op de website van het VIP! is het
laatste lokale en landelijke nieuws te
lezen over vrijwilligerswerk. Daar
naast bieden wij informatie en kun je
zien wat het aanbod is op het gebied
van trainingen en thema-avonden.
Op de website van het VIP! vind je
ook de vacaturebank. Veel verenigingen
en stichtingen (non profitorganisaties)
zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
De vacaturebank biedt een actueel
en handig overzicht. In de vacature
bank zijn ook vragen van bewoners

opgenomen die een sociale en/of
praktische vraag hebben en hiervoor
een vrijwilliger zoeken. Het is ook
mogelijk je aanbod of talent op de
vacaturebank te plaatsen. Het
gebruik van onze website en de
vacaturebank is gratis. Kijk voor
meer op informatie op:
www.vipsteenwijkerland.nl
Advies en bemiddeling
Wij adviseren op basis van onze
kennis van het lokale vrijwilligersveld.
Mensen die hulp willen bij het vinden
van passend vrijwilligerswerk of een
speciale wens hebben bieden wij een
persoonlijk gesprek.
Leren van elkaar
Om het plezier in het vrijwilligers
werk te vergroten en kennis op te
doen organiseert het VIP! regelmatig
trainingen, thema-avonden en
bijeenkomsten. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van deskundigen. Tegelijker
tijd is er ook altijd een bijeenkomst
waar vrijwilligers en organisaties
elkaar ontmoeten en van elkaar leren.
Wat wil jij leren om je vrijwilligers
werk nóg beter te kunnen doen?
Of beschik jij over bepaalde kennis of
vaardigheden en zet je die graag
vrijwillig in als trainer of coach?
Dan gaan we samen kijken naar de
mogelijkheden.

